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ABOUT VDAS
VDAS Design Association, HCMC Vietnam is a non-profit 
association authorized to organize international events in 
creative Design, Technology and Culture for the sake of:

Getting the country ready for 5G technology, economy 
revolution by bringing the local creative designers, manu-
facturing suppliers (labor force, factories, agencies) to the 
globe, setting up a diligent benchmark for the regional 
economy, innovative community.

Connecting and supporting local Business & FDI firms in 
Vietnam to strengthen their human resources and innovative 
works input, R&D about the market trend/ demand/ any 
concern occurred during the period.

To first ever mark Vietnam in the world's innovative 
revolution campaign through the registered in VMARK 
VIETNAM DESIGN WEEK, VIETNAM DESIGN 
AWARDS, DESIGN EXHIBITION, DESIGN SUMMIT 
& NETWORKING PLATFORM.

GIỚI THIỆU VDAS
VDAS Hiệp Hội Thiết Kế TPHCM, Việt Nam là hiệp hội hoạt 
động phi lợi nhuận được ủy quyền tổ chức các sự kiện mang 
tính quốc tế các ngành thiết kế sáng tạo, công nghệ, văn hóa 
với sứ mệnh:
 
Chuẩn bị Việt Nam cho bước tiến công nghệ 5G, cải cách 
kinh tế bằng việc phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và 
thị trường thiết kế sáng tạo Việt Nam ra toàn cầu, xây dựng 
một điểm tựa vững chắc cho nền công nghiệp sáng tạo.

Kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam & Doanh Nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài với thị trường nội địa, tập trung 
phân khúc chất lượng cao, tầm nhìn xa hiệu quả hợp tác lâu 
dài, nhấn mạnh vào cải tiến sản phẩm từ nghiên cứu, thiết 
kế, sản xuất, tư vấn thương hiệu, bao bì, kiểu dáng sản phẩm.

Sứ mệnh trên được hiện thực hóa thông qua các sự kiện 
VMARK Tuần Lễ Thiết Kế Việt Nam, Giải Thưởng Thiết Kế 
Việt Nam, sự kiện Triển lãm và Diễn đàn, tạo ra giá trị gia 
tăng cho các sản phẩm dựa trên nền tảng và hệ sinh thái 
vượt trội - nơi chỉ có những người tiên phong và sáng kiến 
được tôn vinh.
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VDAS Design Association | HCMC,  Vietnam would like to invite you to join our VDAS community as a member.

There are many benefits provided which will help you connect, share and inspire your passion with the Vietnam 
Design Community, CREATIVE businesses, DESIGNERS, ARTISTS, ARCHITECTS in Vietnam and make new 
connections socially.

VDAS offers two levels:

    INDIVIDUAL membership. 
    BUSINESS membership.

Hiệp hội Thiết kế VDAS | TP.HCM, Vietnam chào đón tất cả mọi đối tượng tham gia THÀNH 
VIÊN cộng đồng VDAS. 

Chúng tôi mang lại các quyền lợi giúp các thành viên kết nối, chia sẻ niềm đam mê và kinh 
nghiệm nghề nghiệp với cộng đồng Thiết kế Việt Nam, các Doanh nghiệp Sáng Tạo, các Tổ 
chức trong nước và quốc tế, Nhà thiết kế, Nghệ sĩ, Kiến trúc sư... 

VDAS có hai hạng mục cho Thành viên:

     Thành Viên CÁ NHÂN
     Thành Viên DOANH NGHIỆP

DESIGN EDUCATION / STUDENT | Thành viên giáo dục / Sinh viên         VND 500,000

INDIVIDUAL membership | Thành Viên CÁ NHÂN      VND 1,000,000                         

  
BUSINESS membership | Thành Viên DOANH NGHIỆP     VND 5,000,000 

Các thành viên tham dự miễn phí (hay chỉ đóng phí ưu đãi) các sự kiện VDAS, khóa huấn luyện hay các lễ hội  
đặc biệt, networking…liên quan đến giao lưu nghề nghiệp, cộng đồng, các sự kiện giải thưởng, văn hóa nghệ 
thuật, tổ chức triển lãm v.v.
Ưu tiên tham gia vào ban diễn già các sự kiện, tổ chức tại các địa điểm của các thành viên.
Kết nối khách hàng có nhu cầu thiết kế khi VDAS tiếp nhận các nhu cầu từ các khách hàng bên ngoài 

Members attend for free (or only pay preferential fees) at VDAS events, training courses or special festivals, 
networking related to professional exchanges, design community, award & competitions, exhibitions, etc.
Priority to members to host events throughout the year, to join the keynote speaker presentations, to offer their 
venues.
Connecting businesses with design needs when VDAS receives the order from VDAS network.



BENEFITS FOR BUSINESS  /  Lợi Ích cho Doanh Nghiệp

BENEFITS FOR DESIGNERS  /  Lợi Ích cho Nhà Thiết Kế

SPECIAL THANKS TO VMARK HONORED 
PARTNERS. Helping us to make Vietnam a better 
place for CREATIVE INNOVATION HUB and any 
contribution to develop the Talent Designers in 
Vietnam is highly appreciated! 

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
& ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP, CÁC NHÀ THIẾT 
KẾ cùng đồng hành VDAS hỗ trợ TẠO DỰNG 
CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO và mọi đóng góp cho dự 
án đều được trân trọng!

VDAS Design Association HCMC, Vietnam
Hiệp hội Thiết kế TP HCM . Việt Nam
U. 4.48, Fl. 04, The Prince Tower, 17-19 Nguyen Van Troi, 
Dist. Phu Nhuan, Hochiminh city, Vietnam
T. 028. 3636 8449 - +84 83 988 996 . E. info@vietnamdesign.org.vn 
W. vietnamdesign.org.vn | vietnamdesignweek.org   
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